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Assunto: Solicitação do 4" Termo Aditivo

$#g, gi{{tth.', T"uo?' L?" ,""a a coordenadoria M unic ip ar d e'Porític as

prú1i".. Para as Mulheres |tfi#il;'L üt""l"do à Secretaria Municipal de

el";.tc""i" So"ial (SEMDAS)'

E,1s1n,:"ulr: jã:il1,T:"?'ffi:i"r::L:^%?.1;$:?.'"r.'
continuação dos servrços Pt

locatá:io.

O Contrato tf 150/2017 tem comoobjeto a L'oCÂCÀO DE lN'lOvFl'L

on<le tunciona u c""'d*o#'il ü'iafJa; l"Yt"I 
Púbüias Para as Mulheres

?:ff#^,,;;-il1'::Hith.ll:1ffi l',',T,'L':ül+:ili-:iii
qual nccessila da ptorrop{ () imóvcl continua sendo

; #il; d,u d2 d' J't"'"bt. de 2019' \'rsto que

utiliza,lo pela Secretatia *ililid;'" Itgtie"* Sooal - SFMDAS'

Quanto à PÍorÍog3çao 
do conuato' cste se 

'dá 
devido ao fato dc quc a

localizaçào do imóvel ^t#"t 
;it"t;;; açào da Norma oncracional Básica dc

Recursos Humanos tl" s':":;; üi"*'ãt-'r"i'tencia Socral (NloB-RI t/SU'\S) 
'e

:ffi il0.".^,*a*àT.ã:"1};XlJffi:'J"^".HH'illiü j,Hrj

l::5:::"'ffi,i'ü"'i::ffi::"'":ti;r:"nx:'l::Tl,,"â;:"$iff i

il :TIf: ;tÍ.'f iX. m;l :" : L:'l'J:iffi :'' *,"' :;mo nào h ouv e

despesas com pubücaçá": ;;;"t*do o que otf*oo íoi acordado c'Írüe o

Iocador e o locatáno'

So oÍ de Àguiar

Se«eráti,t NIuruoP Àssistêncà Soci

l)ectc to rf 001 12011

al de Itaituba



Eu,AT|NÁH|SSER|BEIRO,brasileira'portadoradoRGlo56999'5eCPF
n" 7414t4)77-53 residente e domicitiaaa no Município de ltaituba' estado do

Pará, à Avenida ot' n'Jo a" úendonça'. N' 75t' Bairro Centro' doravante

denominado LOCADOR,;U o Cont'ato de n' t5o/zot7' formalizado com a

SECRETARIA MUNICIPA;;E AsslSTENclA socíAL estou ciente que será

necessário a elaboração ao O'tt*"O ADITIVO referente ao Contrato de N"

t5o!zo't7, por igual prazo,iá' que ambas as partes manifestam interesse em

i'ontinuar com a vigência do contrato'

Que em acerto com o representante legal da Secretaria Municipal de

Assistência Social senhora Solange Moreira de Aguiar' concordo em manter o

valor do contrato' sem as devidas correções'

TERMODE crÊNClAE coNCORDANCIA

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais'

firmo e assino o presente termo de concordância'

ATINÁ HISSE RIBEIRo
CPF n" 741434737-53

LOCADOR
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